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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 

Katedra Chemii Fizycznej. 

E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 58-347-1610 

 

 

 

W sobotę 20 czerwca  2015 roku na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku 

rodzina i przyjaciele pożegnali 
 

 
 

Profesora dr hab. Józefa Synowieckiego 

3.10.1942 – 16.06.2015 

 

wybitnego specjalistę w dziedzinie technologii i biotechnologii żywności, życzliwego i 

serdecznego kolegę, znakomitego nauczyciela i przyjaciela młodzieży akademickiej. 

 

 

 
 

 

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1966-1978 pracował w przemyśle. W roku 1978 został 

słuchaczem Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym PG, a w roku 1981 uzyskał 

stopień naukowy doktora nauk chemicznych. W tym samym roku został pracownikiem 

naukowo-dydaktycznym Wydziału Chemicznego PG. Przeszedł przez wszystkie kolejne 

szczeble kariery zawodowej, do stanowiska profesora nadzwyczajnego uzyskanego w roku 

1998. W roku 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. 

Znany i ceniony nie tylko w kraju, ale także za granicą specjalista w zakresie 

technologii i biotechnologii żywności, szczególnie pochodzenia morskiego oraz enzymologii. 
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Autor ponad stu publikacji, szeroko cytowanych w światowej literaturze naukowej i wielu 

patentów. Szanowany i lubiany przez studentów nauczyciel akademicki. Wypromował 9 

doktorów nauk chemicznych i kilkudziesięciu magistrów inżynierów i inżynierów. W latach 

2003-2007 pełnił obowiązki kierownika Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii 

Żywności. Człowiek wysokiej kultury osobistej. Nauczyciel akademicki z powołania.  

 

Przyjaciele są z nami, dopóki o nich pamiętamy 

 

 

 

 
 

 

XIII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI  

NA WYDZIALE CHEMICZNYM 

 

  XIII Bałtycki Festiwal Nauki w tym roku odbył się w dniach 19-24.05.2015. Pogoda 

dopisała i nasze imprezy odwiedziło ok. 18 000 osób, o 2 000 więcej niż w roku ubiegłym. 

Wydział Chemiczny przygotował najwięcej imprez (59, a licząc powtórzenia - 130) ze 

wszystkich wydziałów PG. W organizację imprez zaangażowanych było 255 osób, w tym 40 

doktorantów i aż 185 studentów. 

 

LISTA IMPREZ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ CHEMICZNY PG 

 

Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego  

1. Chemia + technologia = odnawialne źródła energii w życiu codziennym 

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, mgr inż. Patrycja Wcisło,  

mgr inż. Anna Kuczyńska, Krzysztof Raczkowski 

 

Katedra Chemii Analitycznej 

 

 2. Czy wiesz co jesz? 

prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, dr inż. Justyna Płotka-Wasylka, Katarzyna 

Kopczyńska 

 

3. Elektroniczny nos do rozpoznawania zapachów 

dr inż. Tomasz Dymerski, inż. Tomasz Majchrzak, inż. Józefowska Joanna 

 

Katedra Chemii Fizycznej 

 

4. Jak z korzyścią podpatrywać naturę. Prezentacja działania środków zwiększających 

hydrofobowość powierzchni 

dr inż. Jarosław Wawer, dr hab. inż. Joanna Krakowiak 



 

 

 

Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych 

 

5. Nie taka chemia straszna, jak ją malują. Warsztaty dla młodych chemików 

6. Więc chodź pomaluj swój świat – czyli rzecz o barwnikach  

7. Nie wszystko złoto co się świeci, czyli luminescencja wokół nas 

dr hab. inż. Elżbieta Luboch, dr hab. inż. Ewa Wagner–Wysiecka,mgr inż. N. Łukasik, 

mgr inż. B. Kamińska, mgr inż. E. Nowak, mgr inż. K. Majewska, mgr inż. A. Jasiński, 

mgr inż. M. Jeszke, mgr inż. M. Urbanowicz, mgr inż. Ilona Kolasa 

 

Katedra Chemii Nieorganicznej 

 

8. Czy to czary, czy to chemia? 

mgr inż. Renata Kuczyńska, mgr inż. Andrzej Kuczyński, mgr inż. Anna Kuczyńska 

9. Osobliwe efekty a struktura materiału 

mgr inż. Agnieszka Dąbrowska i dr hab. inż. Jarosław Chojnacki 

 

Katedra Chemii Organicznej 

 

10. Narodziny kryształu 

11. Poznaj tajemnice destylacji 

prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, dr inż. Grzegorz Cholewiński,  

mgr inż. Agnieszka Głowacka, mgr inż. Monika Gensicka 

12. Światło, ciepło, energia - czyli od jaskiniowca z łuczywem do grzyba atomowego 

dr hab. Sławomir Makowiec i mgr inż. Ewelina Najda 

 
Światło, ciepło, energia - czyli od jaskiniowca … 



 

 

13. Jak wyregulować mróz? 

 14. Jak wyciągnąć lekarstwo z torebki na przyprawy? Izolacja eugenolu z goździków 

dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska, dr inż. Sebastian Demkowicz, mgr inż. Olga 

Otłowska, mgr inż. Mateusz Daśko, mgr inż. Witold Kozak 

 

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności 

15. Mleko kobiece bez tajemnic 

dr inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, dr inż. D. Martysiak-Żurowska,  

mgr inż. Małgorzata Puta 

  

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

16. Użyteczne bulgotanie czyli o mieszaniu pneumatycznym 

dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa, dr inż. Iwona Hołowacz, dr inż. Tomasz 

Andrzejewski 

17. Czy zapach można rozdzielić na inne zapachy? 

18. E-nos i e-języki, co to jest? 

dr inż. Jacek Gębicki, mgr inż. Tomasz Wasilewski, inż. Bartosz Szulczyński 

  

Katedra Technologii Chemicznej 

19. Co w gazie piszczy... 

20. Hydrozagadka. Zabawy z napięciem powierzchniowym 

dr inż. Justyna Łuczak mgr inż. Anna Latowska, mgr inż. K. Piszcz, mgr inż. M. 

Długokęcka, mgr inż. A. Wojciechowska, mgr inż. J. Piekart 

21. Grafenowe struktury - 3D, hydrożel - membrana  w uzdatnianiu i oczyszczaniu 

wody z barwników i metali ciężkich 

22. Hydrotermalna karbonizacja, czyli przyjazna dla środowiska, metoda pozyskiwania 

biowęgla 

mgr inż. Milena Jabłońska, mgr inż. Maria Rybarczyk, dr hab. inż. Marek Lieder, 

Sylwia Malinowska Adam Fuks 

23. Odnawialne źródła energii w procesach oczyszczania na jednostkach pływających 

prof. dr hab. inż. Jan Hupka, mgr inż. Przemysław Wojewódka, mgr inż. Joanna 

Mioduska, mgr inż. Izabela Wysocka 

24. Eko-Ja, Eko-Ty Eko-wczoraj, jutro, dziś 

prof. dr hab. inż. Jan Hupka, mgr inż. Nikola Chruściel, mgr inż. Izabela Konkol, inż. 

Aleksandra Głogowska, inż. Angelika Brzeska, Olga Denysiuk 



 

 

 

Katedra Technologii Polimerów 

25.Biodegradowalne i kompostowalne polimery - pokaz krótkich filmów  

26. Świecący polimer z ziemniaka – zrób to sam 

27. Polimery w ochronie środowiska 

prof. dr hab. inż. Helena Janik, dr inż. Maciej Sienkiewicz, mgr inż. Iga Gubańska,  

mgr inż. Michalina Marzec, mgr inż. Kaja Borzędowska 

 

28. Od kauczuku naturalnego do fluoroscencyjnej gumy 

29. Polimerowy kameleon. Szybka żywica fenolowa 

30. Wytwarzanie, właściwości i recykling gumy 

dr hab. inż. Janusz Datta, mgr inż. Marcin Włoch, mgr inż. Patrycja Kopczyńska, inż. 

Dorota Pawłowska, mgr inż. Ewa Głowińska, inż. Jacek Madej, inż. Paulina Lis, Łukasz 

Świątek-Brzeziński, Andrzej Stelmasik 

 

Katedra Technologii Tłuszczów i Detergentów 

31. Eko-środki czystości - zrób je sam! 

dr inż. Patrycja Szumała, dr inż. Ilona Kłosowska-Chomiczewska 

 

Koło Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda”  

 

 
 

Jeden z pokazów Koła Studenckiego PTCh HYBRYDA 

32. Alchemia znikania 

33. Chemia kuchenna 



 

 

34. Chemiczne ogrody 

35. Co ma wspólnego chemia i kameleon? 

36. Cool Chemistry 

37. Kosmetyki. Zrób to sam 

38. Magiczna chemia  

39. Polimery inaczej 

49. W świecie kryształów 

41. Warsztaty na temat szkła laboratoryjnego 

42. Wybuchowa mieszanka chemiczna 

inż. Damian Rosiak, mgr inż. Kinga Kaniewska, Anna Kowal, Urszula Kozłowska, 

Daria Malcan, Adrianna Matysiak, inż. Barbara Mikulak, Adam Nowatkowski, Fabian 

Purwin, inż. Paulina Rewers, Artur Stępnik, inż. Karol Sulej, Mikołaj Żak 

 

Koło Studentów Biotechnologii PG  

 43.  Co kryją w sobie owoce? 

44. Czary w kuchni. Kuchnia molekularna 

45. Nauka śladami zbrodni. Biotechnologia w łapaniu przestępców 

46. Twoje domowe SPA. Zrób sobie kosmetyk 

47. Stanowisko fermentacyjne 

Dawid Lejnowski, Magda Liczmańska 

 

Naukowe Koło Chemików Studentów PG  

48. Hydrożele 

Patrycja Sikorska 

49. Fotografia tradycyjna. Technika suchej płyty 

mgr inż. Krzysztof Pacyga;  

50. Pokazy efektownych reakcji chemicznych 

dr hab. inż. Marek Lider, Mateusz Naczk, Martyna Lubinska 

51. Odpady - reaktywacja! 

dr inż. Grzegorz Boczkaj, mgr inż. Malwina Momotko, Aleksandra Tomaszewska 

 

KS ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering)  



 

 

52. Zioła z kuchni i z łąki 

Karolina Szewczuk 

53. Chemiczne i biologiczne eksperymenty 

Magdalena Wysota 

54. Kosmetyki naturalne 

Magdalena Mikielewicz 

55. Co jest potrzebne by otrzymać lek? 

Magdalena Wysota 

56. Co się dzieje ze zużytymi lekami? 

Magdalena Wysota 

57. Leki uzyskiwane z toksyn naturalnych 

Aleksandra Walińska, Magdalena Wysota 

 

Koło Badaczy Korozji 

58. Laboratorium elektrochemiczne  

Michał Mazurek 

Zakład Utylizacji Sp. z o.o. Gdańsk 

59. Działalność Zakładu Utylizacji w Gdańsku 

Monika Łapińska-Kopiejć 

 

  Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie studentów, szczególnie kół naukowych 

(Koła Studentów Biotechnologii PG, Naukowego Koła Chemików oraz nowego Koła 

Badaczy Korozji), Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego „Hybryda” oraz sekcji KS ISPE (International Society for Pharmaceutic 

Engineering). Imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem,  szczególnie pokazy 

reakcji chemicznych przygotowane przez NKCh, Katedrę Chemii Organicznej oraz Katedrę 

Chemii Nieorganicznej. Zmieniające się kolory, wybuchy, płonące chmury – to zawsze 

wzbudza duże zainteresowanie wszystkich widzów, od malucha po seniora. Generalnie, 

przeważała tematyka ekologiczna, biotechnologiczna oraz związana z odnawialnymi źródłami 

energii. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także Chemia kuchenna (przygotowana przez 

studentów z „Hybrydy”) oraz konkursy i pokazy przygotowane przez biotechnologów 

(kuchnia molekularna, kryminalistyka czy DNA).  W wielu przypadkach odwiedzający mogli 

sami przeprowadzać doświadczenia, np.  produkować polimer z ziemniaka czy biopaliwo. 

Tematyka różnorodna i każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Nic więc dziwnego, że 

odwiedziła nas tak duża liczba słuchaczy i widzów od dzieci w wieku przedszkolnym przez 

młodzież szkolną po seniorów.  

 



 

 

 
 

Jeden z pokazów Koła Studenckiego PTCh HYBRYDA 

 

  Były to zarówno grupy zorganizowane przedszkolaków, młodzieży szkolnej, jak i 

rodziny. Właśnie przedszkolacy stanowili sporą część odwiedzających nasze imprezy. Ich 

reakcje były spontaniczne i budujące.  

 

 
 

Nie taka ta chemia straszna jak ją malują 

 

  Te dzieciak interesują się wszystkim co im się przedstawia. Widać to było szczególnie 

w trakcie prezentacji takich jak „Światło, ciepło, energia  - czyli od jaskiniowca z łuczywem 

do grzyba atomowego” i „Czy to czary, czy to chemia?”, ale także w trakcie innych imprez. 

  W festiwalu czynny udział brał również Samorząd Studentów Wydziału Chemicznego 

PG organizując punkt informacyjny przed budynkiem Chemii A, w którym można było także 

sprawdzić się w układankach sprawnościowo-logicznych. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Pokaz Naukowego Koła Chemików 

 

  Wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

należą się duże brawa. Jest to świetny przykład wyjścia naukowców do społeczeństwa, 

promocji nauki i uczelni oraz szkoła pracy społecznej. Nauka przez zabawę jest 

najskuteczniejszą formą nauki. 

 

                               profesor Marek Biziuk  

 

                                           Koordynator BFN na Wydziale Chemicznym PG  

 

 

 

PODZIĘKOWANIA I POŻEGNANIE 
 

  Niniejsze, 316-te wydanie BIULETYNU Dziekana Wydziału Chemicznego PG jest 

wydaniem kończącym ten fragment mojej działalności. Są tego dwie przyczyny. Pierwsza z 

nich jest konsekwencją tego, że nie sposób konkurować ze stroną domową Wydziału, tak pod 

względem szybkości i dynamik informacji, jak i formy graficznej. PT czytelnicy z pewnością 

zauważyli, że Biuletyn stopniowo zamierał. Druga przyczyna jest bardzo prozaiczna, po 

prostu Redaktor Naczelny Biuletynu Dziekana przechodzi na zasłużoną emeryturę. 

  Pierwszy numer Biuletynu Dziekana ukazał się 19 listopada 1997 roku. Od tego dnia 

upłynął szmat czasu, bo bez mała18 lat podczas których ukazało się, jak już wyżej 

wspomniałem, 316 wydań Biuletynu, który z czasem zaczął być dostępny w wersji 



 

 

elektronicznej ilustrowanej fotografiami. Wydaje się, że w pewnym okresie cieszył się dużym 

zainteresowaniem, i to nawet o zasięgu światowym. Zdarzało się bowiem, że z odległych 

krain, z Kanady, Teksasu i wielu innych miejsc, docierały do Redaktora e-maile zawierające 

podziękowania i pochwały oraz ponaglenia i pytania o przyczynę zwłoki w wydawaniu.  

  Inicjatorem, siłą napędową i początkowo prawie jedynym źródłem ogłaszanych 

informacji był profesor Jacek Namieśnik, ówczesny i późniejszy Dziekan. Bez jego 

duchowego i materialnego poparcia Biuletyn Dziekana już dawno przestałby się ukazywać.  

  Zamykając ten rozdział działalności nie sposób nie wspomnieć o tych osobach, które 

pomagały w powielaniu oraz kolportażu Biuletynu. 

  Przez ręce nieodżałowanej pamięci Mirka Maciuka przeszło przecież ponad 50 ryz 

papieru kserograficznego. Należy dodać, że dwustronnie zapisywanego. Dystrybucją 

Biuletynu kierowała mgr Ania Jarząbek, a wiele, wiele  innych osób pomagało umieszczać 

kolejne wydania w sieci WWW. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.  

 

FINIS CORONAT OPUS 

 

                                                                Wacław Grzybkowski  

 

 

 

 

 

 

 


